
UCHWAŁA NR LII/396/2014
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 16 maja 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d , pkt. 10 oraz art. 51 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art.211, art.212,art.221 ust.1, 
art.235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr.157, poz.1240 o) w związku 
z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz.1241 )

Rada Gminy Świlcza stanowi co następuje : 

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.717.457,51zł. w tym: 

1) darowizna na rozgraniczenie kwota 2.400,00 zł, 

2) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – odszkodowania za szkody ( rozbite szyby przystankowe ) kwota 
6.439,42 zł, 

3) dotacja na projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE „ Z małej szkoły w wielki świat” kwota 
415,99 zł, 

4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – dotacja „Gospodarowanie 
odpadami innymi niż komunalne, Część II- Usuwanie wyrobów zawierających azbest” kwota 27.170,08 zł, 

5) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – dotacja na zadanie pn . XIII 
Wojewódzki Konkurs Ekologiczny pod hasłem : „ Bogactwo Natury Podkarpacie” kwota 1.760,00 zł, 

6) pomoc finansowa z Powiatu Rzeszowskiego dla : 

a) Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie na organizację wydarzenia 
kulturalnego pn: IV Ponadregionalny Przegląd Pieśni Maryjnej „Matuchnie Pieśni Niesiemy” kwota 500,00 
zł, 

b) Zespołu Szkół w Trzcianie na organizację wydarzenia kulturalnego pn: Powiatowy Konkurs Fotograficzny 
Kontrasty –„Uwiecznić przemijanie regionu w kadrze obiektywu” kwota 500,00 zł, 

7) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – dotacja na zadanie 
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza –Kamyszyn” środki z budżetu UE kwota 2.678.272,02zł.

2. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwota 2.820.098,78 zł. w tym: 

1) modernizacja dróg rolniczych kwota 60.000,00 zł, 

2) wodociągi i kanalizacje przejmowane od inwestorów Świlcza P. Grzelczak kwota 29.354,55 zł, 

3) dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy 
Świlcza kwota 36.484,00 zł, 

4) remont przystanków kwota 6.439,42 zł, 

5) pomoc finansowa i rzeczowa dla Powiatu Rzeszowskiego kwota 470.000,00 zł, 

6) wydatki na drogi gminne kwota 1.073.000,00 zł z tego; 

a) modernizacja dróg -831.500,00 zł, 

b) remonty dróg- 241.500,00 zł,

7) wydatki na wykonanie rozgraniczenia i podziały nieruchomości kwota 12.400,00 zł, 

8) promocja gminy kwota 26.260,47 zł, 
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9) Zespół Szkół w Trzcianie wydatki na organizację wydarzenia kulturalnego pn: Powiatowy Konkurs 
Fotograficzny Kontrasty –„Uwiecznić przemijanie regionu w kadrze obiektywu” kwota 500,00 zł, 

10) projekt „ Z małej szkoły w wielki świat” kwota 16.573,26 zł, 

11) zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza- Kamyszyn kwota 900.000,00 zł, 

12) budowa kanalizacji sanitarnej w Trzcianie kwota 30.000,00 zł, 

13) wydatki na konkurs ekologiczny 1.760,00 zł, 

14) dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie na 
organizację wydarzenia kulturalnego pn: IV Ponadregionalny Przegląd Pieśni Maryjnej „Matuchnie Pieśni 
Niesiemy” kwota 500,00 zł, 

15) dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie 
kwota 59.657,00 zł, 

16) dotacja na ochronę zabytków kwota 70.000,00 zł z tego ; 

a) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli – na remont krypty bocznej 
zabytkowego kościoła kwota 35.000,00 zł, 

b) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca i Matki Bożej Niepokalanej w Trzcianie - na remont 
zabytkowego ołtarza kwota 35.000,00 zł,

17) dotacja na utylizację azbestu kwota 27.170,08 zł.

2. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 102.641,27 zł. 

2. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 453.233,20 zł z przeznaczeniem na : 

a) planowana spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 402.333,93 zł, 

b) planowana spłata rat pożyczek na finansowanie działań realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 50.899,27 zł.

3. Zwiększa się przychody w kwocie 102.641,27 zł – z tytułu wolnych środków o których mowa 
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. 

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 239.023,00 zł, z następujących tytułów : 

a) krótkoterminowe pożyczki na finansowanie działań realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 136.381,73 zł, na zadanie „Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym 
w Woliczce” – na spłatę pożyczki, 

b) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 102.641,27 zł– na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 692.256,20zł, z następujących tytułów : 

a) spłata otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 504.975,20zł, - z nadwyżki budżetu 402.333,93 zł, wolne 
środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 102.641,27 zł, 

b) spłata pożyczek na finansowanie działań realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 
187.281,00 zł-„ Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce”- z nadwyżki 
budżetu 50.899,27zł, z planowanej pożyczki krótkoterminowej 136.381,73 zł.

6. Ustala się przychody w łącznej kwocie 239.023,00 zł, i rozchody budżetu w łącznej kwocie 692.256,20zł 
zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji 
budżetowej zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5. 1. Zwiększa się plan dotacji z budżetu o kwotę 443.811,08zł. 

2. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji z budżetu określa załącznik nr.1
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§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy . 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tabela Nr 1 do uchwały Nr LII/396/2014 Rady Gminy 
Świlcza z dnia 16 maja 2014r. 

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LII/396/2014 
Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014r. 

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 
Zwiększenia

Dział 
Rozdział 
Paragraf

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota

1 2 3

600 Transport i łączność 6.439,42
w tym : 

60016 Drogi publiczne gminne 6.439,42
w tym : 

0970 Wpływy z różnych dochodów 6.439,42

700 Gospodarka mieszkaniowa 2.400,00
w tym : 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.400,00
w tym : 

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.400,00

801 Oświata i wychowanie 500,00
w tym : 

80195 Pozostała działalność 500,00
w tym : 

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 415,99
w tym : 

85495 Pozostała działalność 415,99
w tym projekt „Z małej szkoły w wielki świat”

2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 
5 i 6 ustawy , lub płatność w rama programów rządowych 

415,99

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.678.272,02
w tym : 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.678.272,02
w tym : 
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6207 
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach 
budżetu środków europejskich- na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza- 
Kamyszyn”

2.678.272,02

90095 Pozostała działalność 28.930,08
w tym : 

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 
bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1.760,00

6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów publicznych 

27.170,08

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500,00
1 2 3

w tym : 

92109 Domu i ośrodki kultury , świetlice i kluby 500,00
w tym : 

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500,00

Ogółem 2.717.457,51

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LII/ 396/2014 
Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014r. 

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 
Zwiększenia

Dział 
Rozdział 
Paragraf

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota

1 2 3

010 Rolnictwo i łowiectwo 60.000,00
w tym : 

90095 Pozostała działalność 60.000,00
w tym: 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja dróg rolniczych 60.000,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę 4.493,37
w tym : 

40002 Dostarczanie wody 4.493,37
w tym: 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wodociągi przejmowane 4.493,37

600 Transport i łączność 1.585.923,42
w tym : 

60004 Lokalny transport zbiorowy 36.484,00
w tym: 
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2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 
– Gmina Miasto Rzeszów 

36.484,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 470.000,00
w tym: 

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

250.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa chodnika przy drodze 
powiatowej w Bratkowicach 220.000,00

60016 Drogi publiczne gminne 1.079.439,42
w tym: 

4270 Zakup usług remontowych- remont przystanków 6.439,42
4270 Zakup usług remontowych 241.500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 831.500,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 12.400,00
w tym : 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12.400,00
w tym : 

4300 Zakup usług pozostałych 12.400,00

750 Administracja publiczna 26.260,47
w tym : 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 26.260,47
w tym : 

4300 Zakup usług pozostałych 26.260,47
1 2 3

801 Oświata i wychowanie 17.073,26
w tym : 

80195 Pozostała działalność 17.073,26
w tym : 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -ZS w Trzcianie 500,00
w tym projekt „Z małej szkoły w wielki świat” 16.573,26

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.456,75
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63.25
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 422,31
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 10,87
4127 Składki na Fundusz Pracy 60,19
4129 Składki na Fundusz Pracy 1,55
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2.275,13
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 57,13
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4307 Zakup usług pozostałych 10.942,89
4309 Zakup usług pozostałych 283,19

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 983.791,26
w tym : 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 954.861,18
w tym : 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków Świlcza- Kamyszyn ” 900.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa kanalizacji sanitarnej 
w Trzcianie 30.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kanalizacje przejmowane 24.861,18

90095 Pozostała działalność 28.930,08
w tym : 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.760,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do 
sektora finansów publicznych 

27.170,08

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 130.157,00
w tym : 

92109 Domu i ośrodki kultury , świetlice i kluby 60.157,00
w tym : 

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 59.657,00
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora 

finansów publicznych 500,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 70.000,00
w tym : 

2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 
jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 

70.000,00

w tym: 
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli – na 
remont krypty bocznej zabytkowego kościoła 35.000,00

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca i Matki Bożej Niepokalanej 
w Trzcianie - na remont zabytkowego ołtarza 35.000,00

Ogółem 2.820.098,78

Tabela Nr 3 do uchwały Nr L II/396/2014 
Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014r. 

PRZYCHODY 

Paragraf Wyszczególnienie Kwota zł
 Ogółem 239.023,00
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903 
Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 
Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce 

136.381,73

950 Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 102.641,27
ROZCHODY 

Paragraf Wyszczególnienie Kwota w zł
 Ogółem 692.256,20
 w tym:  

963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku 
sportowym w Woliczce 

187.281,00

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 504.975,20

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LI/396/2014 
Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r 

Zestawienie przeniesienia planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji 
budżetowej

Dział 
Rozdział 
Paragraf

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) Zmniejszenia Zwiększenia

1 2 3 4
801 Oświata i wychowanie 88.233,56

w tym : 
80195 Pozostała działalność 88.233,56

w tym projekt „Z małej szkoły w wielki świat”

2007 
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa 
w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność 
w ramach budżetu środków europejskich 

86.021,98 

2009 
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa 
w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność 
w ramach budżetu środków europejskich 

2.211,58 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 88.233,56
w tym : 

85495 Pozostała działalność 88.233,56
w tym projekt „Z małej szkoły w wielki świat”

2007 
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa 
w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność 
w ramach budżetu środków europejskich 

86.021,98

2009 
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa 
w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność 
w ramach budżetu środków europejskich 

2.211,58
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926 Kultura fizyczna i sport 727.700,00 727.700,00
w tym : 

92601 Obiekty sportowe 727.700,00
w tym : zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół 
w Świlczy”

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 
(związków gmin)

727.700,00 

92695 Pozostała działalność 727.700,00
w tym : zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół 
w Świlczy”

6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 
publicznych 

727.700,00

Ogółem 815.933,56 815.933,56

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Ciszewski

Id: E317EA36-22DE-4253-A2F5-8212BEB3D60A. Podpisany Strona 8



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/396/2014 

Rady Gminy Świlcza 

z dnia 16 maja 2014 r. 

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2014 rok 

Zwiększenia

Kwota dotacji
Dział Rozdział Treść

podmiotowa celowa
1 2 2 

Jednostki sektora 
finansów publicznych Nazwa jednostki 96.141,00 250.500,00

600 60004 Powiat Rzeszowski- na budowę chodników i modernizację dróg 
powiatowych 

250.000,00

600 60004 Gmina Miasto Rzeszów – na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego 
na terenie Gminy Świlcza 

36.484,00 

921 92109 Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy 59.657,00 
921 92109 Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy - na organizację 

wydarzenia kulturalnego pn: IV Ponadregionalny Przegląd Pieśni 
Maryjnej „Matuchnie Pieśni Niesiemy”

500,00

Jednostki spoza sektora 
finansów publicznych Nazwa jednostki 97.170,08

900 90095 Dotacja celowa na utylizację azbestu 27.170,08
921 92120 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli – na 

remont krypty bocznej zabytkowego kościoła 
35.000,00

921 92120 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca i Matki Bożej 
Niepokalanej w Trzcianie - na remont zabytkowego ołtarza 

35.000,00

Ogółem 96.141,00 347.670,08
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